
KARTA DO GŁOSOWANIA                      
NA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK

Na karcie do głosowania mieszkańcy Augustowa dokonują wyboru jednego zadania „twardego” oraz jednego
zadania „miękkiego” poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. Dodatkowo
należy  wypełnić  czytelnie  pozostałe  niezbędne  informacje,  tj.  imię  i  nazwisko,  numer  PESEL  oraz  adres
zamieszkania.

Oddany głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
1) oddano głos na karcie niezgodnej z wzorem; 
2) na karcie wybrano więcej niż 1 zadanie w danej kategorii; 
3) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu; 
4) imię i nazwisko wpisane na karcie są nieczytelne; 
5) adres lub PESEL wpisany na karcie jest nieczytelny; 
6) brak na karcie podpisu osoby głosującej; 
7) brak na karcie pełnych danych w adresie, PESEL lub nazwisku głosującego; 
8) brak znaku „X” na karcie do głosowania; 
9) został oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Augustowa.
Zasady glosowania: 
1) głosujący wybiera 1 zadanie twarde oraz 1 zadanie miękkie; 
2) można tylko raz wziąć udział w głosowaniu. 

ZADANIA „TWARDE”
WYBÓR NAZWA I SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA

1. Dogosfera – Psi Park w Augustowie - 132 915,55 zł
2. Plac Zabaw na os. Przylesie - 108 683,67 zł
3. Kurtyna Wodna na gorące dni - 9 500,00 zł
4. Mural w Augustowie - 70 000,00 zł
5. @-MOR – Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do 
Sajenka - 59 810,00 zł
6. Doposażenie siłowni zewnętrznej „Osiedle Koszary” w urządzenia dla osób z 
niepełnosprawnością na wózkach -37 365,95 zł
7. Kaczkomaty -13 400,00 zł
8. Skałki wspinaczkowe - 177 000,00 zł

ZADANIA „MIĘKKIE”
WYBÓR NAZWA ZADANIA I SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA

1. Festyn Rodzinny „Budujemy Więzi – Od Juniora do Seniora” - 34 255,00 zł
2. Augustów Dance Festival - 44 700,00 zł
3. Akcja Sterylizacja - 40 300,00 zł

Imię i nazwisko osoby głosującej: 

Adres zamieszkania:

Miejscowość

 Ulica            Nr domu/mieszkania
 Pesel

                                                                                        
Uwaga: po zakończeniu procesu wyboru projektów wypełnione karty zostaną zniszczone.

………………… 

         podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w zbiorze Budżet Obywatelski przez Burmistrz
Miasta Augustowa w celu realizacji Programu Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.

………………… 

podpis


